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Anatomia é considerada uma disciplina autônoma e da maior importância para as
ciências da saúde. Diante de tal exigência, as instituições de ensino têm a responsabilidade de
gerar o conhecimento e a produção cientifica considerando as necessidades da comunidade que
as norteia. OBJETIVO: Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na
anatomia, assim como despertar a vocação destes alunos para a carreira nos cursos da área
saúde. METODOLOGIA E RESULTADOS: Recebemos turmas dos mais variados tipos de
ensino e nível de escolaridade. As escolas entram em contato com o Departamento de Anatomia
da UPE, é marcado do dia e o horário e então a aula é ministrada as turmas, atendendo as
necessidades específicas de cada escola. Até o presente momento recebemos visitas de 11
instituições dos municípios do estado, algumas repetidas, totalizando 19 visitas e 917 alunos,
dentre os quais: 410 de escolas técnicas, 340 de escolas públicas e 167 de escolas particulares.
Também foi realizado um evento durante a Semana Universitária da UPE 2013, intitulado
Exposição de Peças Anatômicas onde foram atendidos 819 alunos entre 7 escolas privadas, 3
públicas e visitantes. CONCLUSÃO: Constatamos que este projeto não atua apenas como
forma de aprendizado, mas também como forma de vivência para aqueles que desejam
enveredar no futuro, pelos cursos da área de saúde. A atividade de extensão é um campo
riquíssimo de capacitação profissional pautado na interação direta com colegas, professores e
comunidade, tornando o profissional crítico acerca dos problemas sociais e impulsionando-o a
exercer sua profissão com mais cidadania.
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